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ТВОРЧЕСКИ ЮБИЛЕЙ НА АКАДЕМИК ПЕТЪР ДИНЕКОВ 

,с годишният юбилей на академик Петър 
'пйиеков дава повод отново да се очертаят 
мяшабите на голямото му научно, литера-
т1о1юкритическо и преподавателем дело. 
F-m-i ли е възможно в граничите на един 
кочтък обзор то да бъде обгърпато в цялата 
чу дълбочина и широта, да бъдат отбеля-
заки и оцепени многобройните му ориги-
на-ши приноси за българската литературна 
наука. Повече от половин век акад. Ди
неков развива активна дейност не само ка
то литературе» историк, ни и като талант
лив педагог, научен организатор и култу-
рен деец. Той е един от основателите на 
редица каучнн учреждения— Архивния 
институт при БАН, Института „Ботев—Лев-
ски", Института за българска литература, 
Кирило-Методиевския център къ.м БАН. 
Дълги години завежда Катедрата по бъл
гарска литература в Софийский универси
тет, ръководи Секцията за българска лите
ратура до Освобождение™, директор е на 
Института за фолклор от самото му съз-
даване. Участиувя в редакционните коле-
гии иа представителни научни и литера-
турий издания — сп. „Септември", „Език 
и литература", „Български език и литера
тура", „Български език", „Литературна мисъл", 
„Старобългарска литература" и др. Акад. Ди-
неков е добре познат както на българската 
общсствеиост, така и на литературните и 
научни среди в Съветския съюз, Полша, 
Чехословакия, Румъния, Югославия, ГДР, 
Франция, Италия, САЩ и т. и. 

Петър Динеков е роден на 17. X. 1910 г. 
вс. Смолско, Пирдопско. Ученическите му 
години шшанат в София, където завършва 
III мъжка гимназия, а по-късно— сла-
вянска филология в Софийския универси
тет. 5-частието му още като ученик в руб-
риката „Между книгите и списапията" на 
в. ..Литературен глас" бслежи началото на 
неговите творчески прояви. В реиензиите 
сч младият литератор показва верен естети-
чески усет и трезва крптическа преценка — 
качества, конто остават основни в по-ната-
тъшното му развитие. Постъпвайки във Фи

лологический факултет. той заварва още 
живи традициите на значителните българ
ски учени и педагоэи Ив. Шишманов и Б. 
Пенев. Той има възможност да се учи не-
посредствено от опита и знанията на Й. 
Иванов. В този период (1930—1934 г.) се 
оформят научните му интереси главно в 
облаетта на нашата литература до Осво-
бождението. П. Динеков насочва най-на-
нред вниманието си върху все още непро-
учените архиви на Нешо Бончев и Марин 
Дринов, а през 1939 г. е отпечатан тру-
дът му „Софийски книжовници през XVI в. 
Ч. I. Пои Пейо". В него за пръв път се 
обръща внимание върху книжнината от 
времето на османското владичество. Дей-
ноетта на книжовннците е поставепа на ши
рок исторически и културен фон, а лите
ратурните произведения са разгледани не 
само като документални източници, но и 
като пълноценни художествени творби, кои-
то има г естетическа стойност. Този нов 
поглед върху фактите и явленията от ста-
рата българска литература, характерен за 
всички по-нататъшни изеледвания на акад. 
Динеков, очертана плодотворни насоки в 
нашата наука. Той е един от първите, кои-
то разчупват рамките на тесния филологи-
зъм и грубия социологизъы, опроверга-
вайки ехващането за средновековиата пи 
литература като „преводна, религиозна и 
подражателна", което дълги години ско-
вава изеледователите. Трудът му върху Со-
фийската книжовпа школа поражда идеята 
не само да се издирват нови имена на кни
жовници, но да се търсят общите тенден
ции, системата от идепно-естстически цен
ности, специфична за определена епоха. 

Важен момент от творческою развитие 
на акад. Динеков е специализацията му 
във Варшавский университет (1934—1935 г). 
В резултат на контактите му с полска
та литература и култура той придобива 
трайни интереси към българо-полските ли-
тературни връзки, като в течение на ця
лата си по-нататъшна дейност публикува 
изеледвания и критически очерци за А. 
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Мицкевич, 10. Словацки, Б. Прус, X. Сен-
кевич. Ст. Жеромски, Вл. Броневски и др. 

През 1945 г. П. Динеков е вече про-
фесор във Филологический факултет на 
Софийский университет, след като е започ-
нал своята преподавателей дейност още 
ирез 1938 г. Оттогава до днес - - особено 
през последните двадесет и пет години — 
той публикува основните си проучвания 
по история на лнгературата, многобройни 
литературнокритически статии и бележки. 
Наистина поразяваща е широтата на него-
вите интереси и живото внимание, с което 
о.днакво задъдбочено следи псетиженията 
на теоретическата мисьл у нас и в чужбина, 
както и новите явления в съвре.менната бъл-
гарска литература. Пай-значителните му 
приноси са в три главни насоки: старобъл-
гарска литература, възрожденска литера
тура и фолклор. 

Акад. Динеков продължава традициите 
на Ив. Шишманов и М. Арнаудов в из-
следвацето на българското народно твор
чество и историята на фолклористиката. 
В народните умотворения той вижда един 
от най-важните фактори за националния 
литературен пронес, особено по врсме на 
Възраждането. Най-вече го занимават връз-
ките между литературата и фолклора, как-
то в творчеството на отделни писатели, та-
ка и взаимодействието им като тенденции 
в самобитния развой на бьлгарската кул-
тура. Значително постижение е моногра-
фията „Български фолклор" (1959), в коя-
то се разглеждат изчерпателно въпроси-
те за началото на нашата фолклористика, 
старинността, произхода и развитието на 
народните умотворения, тяхната жанро-
ва и теыатична класификация и т. н. 
Стойността на фолклора е осыислена като 
неделима част от националната култу-
ра, принадлежаша еднакво и на мина-
лото, и на нашата съвременност. Дълго-
годишната научна и практическа дейност 
на акад. Динеков в тазк облает даде тла-
сък в изучаването нп ред перегасни проб-
леми, той е инициатор и активен участник 
в най-значителните многотомни издания на 
българското народно творчество. 

Голям дял оттрудовете па акад. П. Ди
неков са посветени на възрожденската ли
тература. В началото на дългата поредица 
от изеледвания, очерци и монографии тря-
бва да ее постави едка малка по обем, но 
извънредно ценна за литературознанието 
книга— „Първи възрожденци" (1942). В 
нея за пръв път се разглеждат проблеми, 
свързани с началото на повата ни литера
тура, с един малко проучен нреходен пе
риод, в конто се чертае програмата за бъде-
щия културен и политически преврат. Не 
по-малко талантлива с монографията „П. 
Р. Славейков. Творчески път" (1956), коя-
то представлява единствено по рода си ця-
лостно проучване на личноетта и делото на 
големия родолюбец. Христо Ботев е може 

би най-привлекателната фигупя « 
л " " ™ ° ""-Л венчки възрожяенсаВД' 

ногократно се връща \И„ '"^а· 
Динеков сред венчки възрож-ен З К а д ' П · 
тели. Той многократно се Βηΐ..,„ и т^-
говата удивителна поезия и 
вот, за да търси все нови 
към величието и безсмъртието му" ЛъТИ|Аа 

ТКТРПНЯТЛ ЧРП-ΓίΙ u i г , / ч . „ , . ^ . * ' *™Η-

«роичеа „ £ 
чови път 

рактерната черта на всичко коегоV"3""*3· 
сал за Христо Ботев, е единство™ ! С Пи" 
литературоведски анализ и съппеА-н * д у 

не, съчетаване на дълбочината на ΗΪΥΗ"88" 
пред. мислене с уеета на ценителя. Принос ^ 0 

ставляват усилията, конто полага уч 
за създаване на научно обоснована 
одизацня на бьлгарската литер'-Tvrn " 
Освобождението, необходимо условче Д° 
систематична литературна история ' за 

„ , . . . "ГОрия. 
В облаетта на старобългарската ли«. 

ратура акад. П. Динеков е автор на лкТ 
томния университетски курс Стара 6ι 
гарска литература (I. 1950; II." ШЗ) Кой' 
то и досега остава един от най-цялостнито 
трудове. конто обхващат широк кръг яв 
ления. За него средновековните паметници 
не са само база за историко-генетични и 
текстологически проучвания. Отстоявай-
ки едно лълбоко съвремекно и в същото 
време органично разбиране за понятието 
„художествепост", той в редица публика
ции успя да разкрие и да наложи в нашата 
наука предстявата за старобългарската ли
тература като система от еететически цен
ности. Заслуга на акад. П. Динеков е, че 
в последните десетилетия се заговори' за 
несъ.мнения принос на нашите среднове-
ковни писатели в евстовнята културна съ-
кровищница. Наред с това налице е стре-
межът му да разкрива спецификата на ста-
рата литература, тясно свързана с исто
рията и духовните търсения на българския 
народ. В книгата „Похвала на стара та бьл-
гарска литература (1979) ярко проличава 
новата методология в изеледването на сред
новековните литературни явления. Сред 
приносните момента могат да се посочат: 
схващането за непрекъсната приемстве-
ност между отделимте периоди в развити
ето на литературата; редица доказателства 
за самобитноспа на старобългарски'гствор-
би; високата оценка на естетическата стой-
ност на средновековните произведения; ас-
пектите на хуыанизма и историзма в лите-
ратурния живот и т.н. Изследванията на 
акад. П. Динеков в тази пасока са мерило 
за нарасиалия авторитет на бьлгарската 
медиевистика в световен мащаб, за което 
той има голям дял. 

Публикациите му в облаетта на кирило-
методиевистиката последователно защища-
ват ностановката за органичната връзка 
между делото на Кирил и Методий и об-
ществените тенденции в България през 
IX—X в. Той разглежда дейпоетта на дза-
мата славянски просветители като изходен 
момент, от който се пораждат жизнени н 
трайни традиции в бьлгарската литерату
ра и култура и в останалите славянски 
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дър#зВ"'в куЛТурната история на Евро-
.οΰτπ поедставлява значителен 

зви, к°И 1 и р _ _п с ^ ^ 

I 

I 

та ^.^''' 'последният труд, вдъхновен от 

принес ' п о л а г а непрекъснати уси-
па. * „овчеството на старобългарсхите 
ЛЙЯ т \ , а Стане достояние на широка-
писателИ _..„ лЛшегтяеност ν нас и в 

»ултури* 
на общественост у нас и в 

"> прдственото му участие и ръковод-
!1епоср" Кирило-Методиевска енциклопе-„Кирило ство. |"gg5); полатайки основите на унн-
дия'' ' ' своя'та сыпност и универсалии по 
^назначением си издание. 
ПР НаоеД с т а з и активна научна деиност в 

• отаалечена епоха акад. П. Динеков 
"а не е губил живата си връзка съе 
""меменноетта. Верен на своя пиетет към 
сЪ сивото и достойното в едно човешко и 

писателско дело, в последните години той 
очерта ярки силуети на свои учители от 
миналото и на съвременни автори с непре-
ходно присьствие в българската култура 
(„В живота и литературата", 1982; „Лите
ратура и култура", 1982). 

Личността и дел ото на акад. П. Динеков 
се ползуват с най-скъиата награда за един 
всеотдаен изеледовател — признателност-
та на нстовиге ученици — няколко поколе
ния студента, аспиравти и научни работ-
ници, възпитани от неговия пример и го-
ляма взискателност към резултатите от лю-
бимия труд, от неговото проникновение и 
непресъхващо вълнение, с което отново и 
отново преоткрива българската литера
тура. 
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